
Ata da 3ª Audiência Pública realizada pela Câmara Municipal em 21 de outubro 

de 2013,às 20:00 com fim especifico de tratar sobre  Sabatina ao Secretariado 

da Prefeitura  com o Diretor de Educação.

Aos vinte e um dia do mês de outubro do ano de dois mil e treze a Câmara  

Municipal  de  Ouro Fino  realizou sua 3ª  audiência  pública  para tratar  sobre 

Sabatina ao Secretariado da Prefeitura com o Diretor de Educação Sr. Takahiko 

Hashimoto,  esteve  ausente  apenas  o  Ver.  Milton  Silvestre  de  Oliveira.  O 

Presidente  da  Câmara Ver.  Bruno  Zucareli  declarou  aberta  a  sessão e  leu 

introdução  do  significado  de  educação,solicitou  do  Secretário  da  mesa 

vereador  André  Paulino  a leitura da convocação do dia  e  o oficio  onde foi  

convocado o Ilmo.  Sr.  Takahiko.Logo em seguida o presidente solicitou que 

fosse fornecido aos presentes um questionários de perguntas e sugestões para 

que  fossem  preenchidos  e  em  seguida  a  assessora  parlamentar  estará 

recolhendo.Passou-se ao primeiro momento onde foi concedida a palavra ao 

expositor  da  noite  o  Ilmo.Sr.  Takahiko  Hashimoto  Diretor  de  Educação  do 

Município.Já  no segundo momento  foi  concedida a  palavra  aos vereadores 

para que teceram suas considerações e fizerem perguntas ao expositor, onde 

usou da palavras os vereadores.Roberto Coltri, Antonio José Constantini,José 

Maria de Paula, Márcio Daniel Igidio Cícero de Lima Braga, José Camilo da 

Silva  Júnior,  André  Paulino,  Luis  Gustavo  Machado  e  Bruno  Zucareli,  as 

perguntas feitas foram todas respondidas pelo expositor.No terceiro momento o 

Presidente  Bruno  Zucareli  solicitou  do  secretario  da  mesa  a  leitura  das 

perguntas onde foi  aberto  debate a plateia,  as quais foram respondidas ao 

público.No  quarto  momento  passaram  à  apresentação  e  votação  dos 

requerimentos,  sendo  os  seguintes  pedidos:  1-  Contratação  de  mais  uma 

fonoaudióloga e mais uma psicóloga para atendimento geral  dos alunos da 

rede municipal.2-Verificação e estudo de abertura de creche ou escola nos 

bairros  Jardim  Ouro  Verde/São  Judas.3-Criação  de  planos  de  cargos  e 

carreiras aos servidores públicos,com ênfase à educação, inclusive critérios de 

avaliação periódicas de desempenho.4- Verificação periódica da qualidade dos 

veículos  que prestam serviços a  educação municipal.5-Tomada de medidas 

junto as escolas municipais e estaduais visando a disponibilização de meios de 



segurança a nível de prevenção de drogas, brigas e cuidados no trânsito nas 

saídas dos alunos nas escolas.6-Afixação mensal de tabela de arrecadação do 

FUNDEB  em  prédios  públicos  ligados  a  educação.7-Criação  de  Centros 

Cívicos Escolares e eleição de lideres de classe.8-Contratação de professor de 

Educação física para o ensino básico.9-Auxilio do Departamento de Educação 

para  implantação  do  WI  TECH,  recebendo  assim  aprovação  unanime  e 

encaminhado ao departamento de Educação, sendo o diretor responsável Sr. 

Takahiko Hashimoto.O presidente solicitou que todos presentes assinassem o 

livro de presença e convidou a todos para próxima audiência pública com o 

Diretor  do  DMAAE Sr.Edson  Batista  Gomes dia  18  de  novembro  às  20:00 

horas.  Não havendo mais nada a ser tratado declarou encerrada a sessão às 

22:38.E eu, Simone Andréia Capacci Sarapu, Assessora Parlamentar,lavrei a 

presente  ata  que,  após  lida  e  aprovada  será  assinada  por  mim  e  demais 

vereadores.Ouro Fino, 21 de outubro 2013.  


